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Inleiding 

 

Geachte belangstellende, 

Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2018 van de Kringloopwinkel Grou. 

Mede dankzij de hoge inzet van onze medewerkers en de vele inbreng van spullen, kunnen 

we ook dit jaar weer op een succesvol jaar terugzien waarin we ons klantenbestand zagen 

groeien en onze doelstellingen konden realiseren.   

Onze primaire doelstelling is het bevorderen van duurzaamheid. Daarom is het afgelopen 

jaar wederom veel aandacht besteed aan afvalscheiding en de reductie van het afval door 

het onderzoeken van mogelijkheden tot recycling.   

Het vrijwilligerswerk dat wij bieden, heeft ook in 2018 aan veel mensen een dagbesteding 

geboden waardoor zij konden participeren en, in een aantal gevallen, doorstromen naar een 

reguliere baan. De dagbesteding voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt heeft zich 

ontwikkeld tot een volwaardige dagbesteding en is bezig met het verbeteren van het 

integratieproces binnen de kringloopwinkel. 

Eind 2018 kwam er een einde aan de zoektocht naar een andere locatie omdat het pand 

voor een deel is aangekocht. Hiermee kunnen we onze toekomstplannen gaan 

verwezenlijken. In het hoofdstuk Toekomstplannen leest u hierover meer. 

Ten slotte informeren wij u in dit jaarverslag over de goede doelen die wij vanuit de omzet 

van de kringloopwinkel mochten ondersteunen. 

Ook in 2019 gaan we voor een duurzame en sociale samenleving. 

Directie 

René Meijer en Renny Ausma 

 

Kringloopwinkel Grou 

De Muldyk 3, 9001 XV Grou 

www.kringloopwinkelgrou.nl 

Tel. 0683298146  

http://www.kringloopwinkelgrou.nl/


Doelstellingen in de praktijk 

 

Onze primaire doelstelling is het stimuleren van duurzaamheid door hergebruik van 

goederen.  Dit doen wij door verkoop van gebruikte spullen in onze kringloopwinkel. We 

hebben meubeltjes die niet verkoopbaar waren, opgeknapt op onze timmerafdeling of door 

de medewerkers dagbesteding en hun begeleiding laten pimpen. 

Elke 3e woensdag van de maand kunnen klanten tussen 13.30 uur en 16.30 uur langskomen 

met kapotte spullen in het Repair Café. Een groep deskundige vrijwilligers zet zich in voor 

het repareren van kleding, elektra et cetera. Hiermee proberen we het repareren te 

stimuleren en zorgen we ervoor dat spullen langer meegaan. Wanneer reparatie niet 

mogelijk is, kan de klant het meegebrachte goed achterlaten en de kringloopwinkel de 

spullen ter plekke recyclen. 

 

Binnenkomende energievretende apparaten zoals zonnehemels, evenals halogeenlampen, 

worden niet meer voor verkoop in de winkel gezet. Om de winkel en werkplaats gezond te 

houden voor zowel klanten als medewerkers, wordt er drie keer per week schoongemaakt. 

We schonken ook in 2018 Fairtrade koffie en thee om hiermee onze klanten en 

medewerkers te laten zien dat we voor eerlijke handel zijn. 

Eind 2018 introduceerden we de cadeaubon (5 euro per stuk) van Kringloopwinkel Grou. 

Door het weggeven van een cadeaubon door onze klanten, wordt onze missie verspreid en 

draagt de ontvanger (door het verzilveren van de bon) automatisch bij aan een beter milieu. 

 

 

 

 

 

 

 

Wij bieden mensen een kans om mee te doen in de maatschappij door ze een plek te bieden 

binnen onze kringloopwinkel. Participatie is dan ook onze secundaire doelstelling. Door het 

bieden van een werkervaringsplek, vrijwilligerswerk of dagbesteding krijgt de deelnemer 

meer contacten, meer zelfvertrouwen en kan deze werken aan zijn kwaliteiten. Lees 

verderop meer hierover. 

  



Aandacht voor Milieu 

 

We hebben het afgelopen jaar weer veel energie gestoken in onderzoek naar recycle 

mogelijkheden van het afval dat bij ons de deur uit gaat. En dat heeft 

het volgende opgeleverd.     

 

                                                  

✓ De elektrische apparaten die niet te repareren zijn, verzamelen 

we in een speciale container die 1 x per 5 maanden wordt opgehaald door een 

recyclingbedrijf. In plaats van te betalen voor dit afval, krijgen we geld voor de 

grondstoffen die eruit worden gehaald. 

✓ Overschot aan (oude) boeken hebben we afnemers voor. 

✓ Overschotten aan kleding en schoenen worden opgehaald door Sam’s kledingactie 

voor mensen in Nood 

✓ Vodden worden door de plaatselijke garages en bootbedrijven opgehaald om als 

poetsdoeken te gebruiken. En de brandweer gebruikt ze voor oefeningen. 

✓ Het overige textielafval gaat naar de textielcontainers in Grou. 

✓ Oud ijzer, koper etc. wordt door de ijzerboer opgehaald en weggebracht. 

✓ Niet verkoopbare CD’s, DVD’s en Videobanden werden opgehaald voor  

recycling door een bedrijf dat hiervoor cliënten van dagbesteding werk biedt. 

Daarnaast hebben we in samenwerking met Omrin afspraken gemaakt over 

afvalscheiding en het aanleveren van het gescheiden afval aan de milieustraat. 

  



Aandacht voor participatie 

Naast de milieubesparende functie heeft de Kringloopwinkel Grou ook een sociaal 

maatschappelijke functie. We bieden mensen die mee willen doen in de samenleving een 

plek waar ze tot hun recht komen. Er werken veel mensen bij ons; vrijwillige medewerkers, 

professionele medewerkers, cliënten dagbesteding en stagiaires. Ieder met een eigen doel of 

motivatie. 

De oudere vrijwillige medewerkers vinden het vooral fijn om een doel te hebben, lekker 

bezig te zijn en waarderen het onderlinge contact onder de collega’s. 

Vaak gebruiken de jongere vrijwillige medewerkers, die om een of andere reden uit het 

arbeidsproces zijn geraakt, onze kringloopwinkel als opstapje naar de reguliere 

arbeidsmarkt. Wij boden in 2018 deze medewerkers een veilige plek en ondersteuning zodat 

zij in eigen tempo weer het zelfvertrouwen kregen om een stap verder te gaan. 

Vrijwillige medewerkers die uit het arbeidsproces waren geraakt en al enige tijd thuis zaten, 

kregen bij ons een werkervaringsplek waar zij tot hun recht kwamen. Hierdoor behielden zij 

hun contacten, konden meedoen in de maatschappij. Zo konden zeven van hen doorstromen 

naar een reguliere baan. 

De vrijwillige medewerkers die bij ons vanuit Vluchtelingenwerk kwamen, boden we vorig 

jaar een plek om door middel van samenwerking met andere vrijwilligers de Nederlandse (en 

soms ook Friese) taal te leren en kennis te  maken met onze (werk)cultuur. 

  



Onze medewerkers en stagiaires 

Er werkten in 2018 twee professionele medewerkers in onze kringloopwinkel in de functies 

van Coördinator Kringloopwinkel  en Coördinator Dagbesteding. Tevens was er een 

professional in dienst voor de bedrijfsvoering (0,1 fte). Om de vakanties, vrije dagen en 

ziekte te kunnen opvangen, werd in 2018 een ZZP-er ingehuurd om de coördinatoren te 

kunnen waarnemen. 

Vrijwillige medewerkers spelen een grote rol in de 

kringloopwinkel. Ze zijn onmisbaar. Daarom zijn we 

dankbaar met de groep medewerkers die in 2018 bij 

onze kringloopwinkel is gebleven en voor de vele 

medewerkers die daar nog bij zijn gekomen. 

Totaal hebben 45 vrijwillige medewerkers vorig jaar 

voor korte of langere tijd hun bijdrage geleverd aan 

onze kringloopwinkel.  Een divers gezelschap 

bestaande uit verschillende nationaliteiten: 

Nederlandse, Potugese, Syrische, Libische, Filipijnse, 

Thaise en Russische. 

 

 

 

In 2018 werkten 8 medewerkers vanuit Dagbesteding Grou in onze kringloopwinkel, in de 

werkplaats of in het Creatief Atelier. Voor een uitgebreid verslag over de de dagbesteding 

verwijzen wij u naar www.dagbestedinggrou.nl 

We hebben in 2018 Maatschappelijke Stage geboden aan 11 leerlingen vanuit de volgende 

scholen: Scholengemeenschap Comenius, het Nordwin College, het Bornego College en OSG 

Sevenwolden (Compagnie) 

Deze kinderen (13, 14 en 15 jaar) konden een kijkje nemen in onze keuken en ervaren wat 

vrijwilligerswerk inhoudt. 

 

 

http://www.dagbestedinggrou.nl/


 Extra activiteiten 

Er is behoorlijk aan de weg getimmerd om onze kringloopwinkel naar een hoger niveau te 

tillen. Dit deden wij o.a. door verbindingen te zoeken en diverse exrta activiteiten te 

organiseren. 

Repair Café 

Iedere 3e woensdag van de maand organiseerden een groep vrijwilligers het Repair Café. De 

reparatiedeskundigen repareerden door klanten meegebrachte spullen. Doel: repareren 

weer in de samenleving te krijgen en ontmoeting met andere bezoekers. Ook in 2019 gaan 

we hiermee door. 

Workshop Pimp je meubeltje 

In oktober werd een gratis workshop meubels pimpen georganiseerd met Jantsje Altenburg. 

Een gezellige bezigheid en groot succes. Voor herhaling vatbaar. Doel: In plaats van het oude 

meubel weg te doen, de mogelijkheden ontdekken hoe je het kan opknappen in de stijl die je 

leuk vind. 

Veiling Kunst en Kringloop 

In september werd een veiling van kostbare spullen georganiseerd met als doel: Extra 

inkomsten te genereren voor aankleding van de nieuwe koffiehoek. Een wens die naar voren 

kwam uit het klanttevredenheidsonderzoek. Een succesvolle activiteit die veel voldoening 

gaf aan de vrijwillige medewerkers en een mooi bedrag opleverde. Ook voor herhaling 

vatbaar. 

Workshop Kerststukjes maken 

In december werd een gratis workshop Kerststukjes maken georganiseerd onder leiding van 

….. Zowel medewerkers als klanten maakten mooie kerstcreaties. Doel: gezamenlijk bezig 

zijn en ontdekken dat je met spullen uit de kringloopwinkel leuke Kerststukjes kunt maken. 

Kerstmarkt 

Er is ook in 2018 hard gewerkt om de Kerstmarkt tot een succes te maken. De vrijwilligers 

hebben weer veel extra tijd gestoken in het sorteren, prijzen en etaleren van alle 

kerstartikelen die het afgelopen jaar waren ingebracht. Het geeft de vrijwilligers veel 

voldoening hoe enthousiast klanten reageren en hun bewondering uitspreken. 

Andere gebruikers van onze locatie 

Yn e Sinne Farm: Presentaties Biologisch tuinieren en groentepakketten 

Werkplaats Grou2030: werkavonden van diverse thema-werkgroepen 

Buurtbemiddeling: Buurtbemiddelaar met buren om problemen te bespreken 
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Samenwerking 

In 2018 hebben we de deskundigheid van diverse organisaties mogen benutten en werkten 

we samen met: 

 

• Omrin/Estafette met de pilot BEST-tas. 

• Omrin, afvalbeheer in verband met adviezen afvalscheiding en het uitdelen van het 

biobakje. 

• De Crew Kofferbaksale, om de restanten van de Kofferbaksale, die 4 x per jaar wordt 

georganiseerd, op te halen. Het terrein bleef schoon achter en de kringloopwinkel 

kreeg elke keer een bus vol met spullen mee.  

• Wellzo, op het gebied van werven van en werken met vrijwilligers; 

• Het Dorpenteam, op het gebied van signalering en participatie kwetsbare burgers; 

• Kledingbank- Stipefonds: In verband met de opheffing van de kledingbank, hebben 

wij onze steun en medewerking verleend aan het Stipefonds dat is opgericht ter 

bestrijding van armoede. Inwoners van Grou e.o. die acute ondersteuning nodig 

hebben, kunnen bij het dorpenteam middelen aanvragen. Met een bon van het 

Stipefonds kan men bij de kringloopwinkel de nodige zaken aanschaffen. 

• Voorlichting/Preventie medewerker Thuiszorg en Dorpenteam 

Elke 1e woensdag van de maand schuiven een preventiemedewerker en een sociaal 

werker aan bij de koffietafel in de kringloopwinkel. Zij staan klanten te woord die om 

informatie vragen. 

 

 

 

  



Resultaten 2018 

 

Inzet van de kringloopwagen. 

Aantal gereden km in 2018 : 7500  km,  

aantal haal- en brengritten: 130 

Om duurzaam met onze transportwagen om te 

gaan, hebben we ook dit jaar de bus in de 

verhuur gegeven via Mywheels.nl en is hij in 

2018 tien maal verhuurd. Hiermee  gaan we ook 

in 2019 door. 

 

 

 

Enkele cijfers 

We mochten meer dan 30.000 betalende bezoekers ontvangen in 2018. Dit is ten opzichte 

van 2017 een groei van 15%.  We zagen vooral het aantal klanten op de zaterdagen 

toenemen. De omzet zagen wij evenredig stijgen. 

Maar het grootste resultaat is de vermindering van CO2 die het hergebruik van goederen en 

kleding heeft opgeleverd. Alleen al aan kleding werd in 2018 ongeveer 10.000 kg verwerkt in 

onze kringloopwinkel. 

 

 

  



Goede doelen 

Wij dragen een deel van onze omzet over aan de Stichting Groen Grou. Deze stelt zich ten 

doel om duurzame projecten te ondersteunen. 

Uit de omzet van 2018 zijn de volgende doelen ondersteund: 

De Huntington Poli te Grou mocht een (jaarlijkse) bijdrage ontvangen voor onderzoek.  

De Play Skate Court in Grou ontving een bijdrage voor de Skate baan.  

De Stichting Gehandicapten Watersport Grou (MS Markol) mocht een bijdrage ontvangen 

voor het plaatsen van zonnepanelen voor de boot 

 

 

 

 

Toekomstplannen 

We hopen op een positief bericht over de subsidie aanvraag zodat we onze wensen met 

betrekking tot een verbouwing kunnen realiseren: 

• het verduurzamen van het pand door vervanging van verwarming en lampen 

• een nieuwe ingang waardoor het pand toegankelijker wordt voor externe partijen 

• nieuwe toiletten waaronder een invalidentoilet 

• een lift zodat de bovenverdieping toegankelijker wordt 

We verwachten in 2019 extra parkeerplaatsen te kunnen realiseren voor onze bezoekers. 

De dagbesteding in onze kringloopwinkel speelt een grote rol. Het hierop afstemmen van de 

werkprocessen zal in 2019 extra aandacht krijgen. 

Ook in 2019 gaan we door met het Repair Café, het Vraag maar Raak inloop spreekuur van 

de thuiszorg en het onderzoeken van andere samenwerkingsvormen.  

 


